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Matic Švab

Od: OKS <info@olympic.si>
Poslano: 18. april 2012 13:08
Za: Matic Švab
Zadeva: E-krogi

 

 

 

Še 100 dni do olimpijskih iger v 
Londonu 

 

 Številka 14, 18.4.2012 
 
Dragi prijatelji športa. Pred vami so e-krogi, v 
katerih vas informiramo o najpomembnejših dogodkih v OKS-
ZŠZ, NPŠZ, mednarodnem olimpijskem gibanju in o ostalih 
področij našega delovanja. 

 

 
Spremljajte Twitter profil 
@TeamSlovenia. 
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OKS novice 

 

Še 100 dni do olimpijskih iger v Londonu  
Le še dobre tri mesece nas loči do 
največjega športnega dogodka, na katerem 
bo letos nastopilo več kot 10.500 športnikov 
iz 204 držav.  
  

 

Vabilo na posvet o prenovi Pravil OKS  
Vljudno vas vabimo na Posvet o predlagani 
prenovi Pravil OKS, ki bo v torek, 24. aprila 
2012 s pričetkom ob 15. uri v Grand hotelu 
Union v Ljubljani.  
  

 

Posvet OKS s svojimi članicami  
OKS je v Ljubljani organiziral posvet s 
svojimi članicami. Poudaril je nekatere 
novosti v delovanju krovne športne zveze, 
odgovoril na diskreditacije, ki smo jim priča v 
zadnjem času in prisluhnil nekaterim 
predstavnikom članic. 

 

Slovenske hiše v Londonu ne bo  
Urad vlade za komuniciranje in Olimpijski 
komite Slovenije sta minuli teden podpisala 
pogodbeni aneks, s katerim se proračunska 
sredstva za projekt Slovenska hiša London 
klestijo s 525.000 na le 20.000 evrov. 

London 2012 

 

Zahteve za ostrejše kazni za dopinške 
grešnike  
Pred letošnjimi poletnimi olimpijskimi igrami 
v Londonu so se znova pojavile tudi zahteve 
za poostritev kaznovalne politike proti 
dopinškim grešnikom. 

Olimpijski marketing 

 

Ste kdaj sanjali, da bi si olimpijske igre 
ogledali v živo?  
OKS vam skupaj s sponzorji Teama 
Slovenie ponuja priložnost, da si od 4. do 6. 
avgusta olimpijske igre v Londonu ogledate v 
živo. Tokrat vam predstavljamo nagradno 
igro banke SKB, ki vas vabi, da sprejmete 
SKB olimpijski izziv. 

 

Najbolj aktualno 

 
Spremljajte športnike - kandidate za 
nastope na OI v Londonu na strani 
Teama Slovenie. 

 

    

 

 

Pridruži se nam 
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Zaključek natečaja »Uredite si športne 
objekte po svoje« 2012  
S Heliosovimi barvami bodo polepšali 
športne objekte v Mariboru in na Ravnah na 
Koroškem. 

Šport za vse 

 

Koledar dogodkov  
Za vas zbiramo številne športno-rekreativne 
prireditve in vadbe, ki so organizirane po 
vsej Sloveniji. Izberite svojo in poskrbite za 
zdrav življenjskih slog. 

   

 

Če se želite odjaviti od prejemanja Olimpijskih e-krogov prek OKS-a, kliknite tukaj. 
Vaša zahteva bo nemudoma obdelana in z dnem odjave jih boste prenehali prejemati. 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Celovška 25, 1000 Ljubljana 
T: + 386 (0)1 230 60 00, E: info@olympic.si, W: www.olympic.si 

 

 


